
	  

	  
	  
	  
	  

Veckobrev v. 6 
	  

Hej!  
	  
LÄXOR TILL V.7 
	  
ONSDAG: 
OBS! Matteläxan på fredag 
	  
TORSDAG: 
Skriv- och Läsläxan åk 1, 2 
och 3  
	  
FREDAG:	  
Matteläxan åk 1, 2 och 3 
Veckans ord åk 2 (OBS! 
Veckans ord v. 5) och 3 
Engelskläxan åk 3	  
 
	  
Veckan 7 i korthet: 
 
Måndag: 
Simskola (åk2) 
 
Tisdag: 
 
Onsdag: 
Simskola (åk2) 
 
Torsdag: 
 
 
Fredag: 
 
	  
Övrigt: 

19/2 Skolinspektionens 
enkät stänger!!! 
26/2 Iskarneval 
 
	  

Onsdagen blev en lyxdag för alla ettorna. Treorna hade slöjd 
och tvåorna var och simmade, så vi var ensamma i klassen. De  
fick hela min uppmärksamhet och vi njöt av den extra timmen  
tillsammans. Vi började att jobba med ett riktigt Freinet-
tryckeri! Vi har inte ännu sorterat färdigt bokstäverna men de 
har börjat att sätta in bokstäverna i ramen. 
 

Tvåorna jobbar med å-ljudet och fortforande med 
läsförståelse och det går bättre och bättre. I Matte har de 
jobbat med dubbelt och hälften genom problemlösning och i 
klassen  jobbar vi vidare med måttenheten cm och m.  
 

I klassen jobbade treorna lite grand med prioriteringsregeln 
och med att dramatisera problemlösningar ännu mer. Ni skulle 
ha sett de fantastiska och kreativa uppvisningar treorna 
gjorde! Jag måste verkligen berömma dem; de jobbar 
stenhArt och gör ett underbart jobb i skolan! 
 

Några treors föräldrar har frågt flera gånger om vi vet mer 
om specifika tiderna för de Nationella proven. De kommer att 
genomföras hos oss veckan 11 till till och med veckan 16.  
 

I tisdags började de nya verkstadsgrupperna. Det finns en 
musikal, en powerpointgrupp, där barnen lär sig att gör en 
powerpoint till temat, en grupp när de kommer att bygga en 
framtidsstad, en skoltidningsgrupp, en grupp som lär sig allt 
om allemannsrätten, en grupp där de ska tillverka skulpturer 
gjord med skräp och en forskargrupp där de lär sig allt om 
naturens olika kretslopp. 
 

Jag tänkte också berätta mer om fiskarna som vi nu har i vår 
klass. Barnen har röstat att de ville ha några fiskar istället för 
sniglar i vårt akvarium. Nu har vi Örnar tre guldfiskar och två 
pansarmalar. Just nu tar jag hand om dem men tanken är 
självklart att barnen också tar ansvar efter ett tag. 

 
Vi önskar er en trevlig helg! 

Shkelzen och Barbara 


